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11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn: “nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO, TiO2 dùng cho pin mặt
trời sử dụng chất nhạy màu” đã chế tạo được lớp đệm TiO2 và màng cột nano TiO2,
tính chất của chúng cụ thể như sau:
1. Tính chất của lớp đệm TiO2
1.1. Ảnh SEM
Lớp đệm TiO2 được chế tạo bằng phương pháp sol-gel với kỹ thuật quay phủ
bám chắc vào đế ITO và có độ mịn cao (hình 1).

Hình 1 . Ảnh SEM của lớp đệm TiO2 (mẫu SG04)
1.2. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD)
Lớp đệm TiO2 có cấu trúc pha anatase (hình 2).
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Hình 2.Giản đồ XRD của lớp đệm TiO2 được ủ ở nhiệt độ 500oC, mẫu SG05
1.3. Phổ truyền qua của lớp đệm
Lớp đệm có độ truyền qua cao, trên 85% trong vùng ánh sáng nhìn thấy, và ít
phụ thuộc vào nhiệt độ ủ (hình 3)

Hình 3. Phổ truyền qua của lớp đệm TiO2 được ủ ở những nhiệt độ khác nhau, mẫu
SG02, SG04, SG05.
2. Màng cột nano TiO2 được chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt
2.1. Ảnh SEM
Trong quá trình thực hiện thí nghiệm chúng tôi nhận thấy, sự hình thành
màng cột nano TiO2 phụ thuộc rất lớn vào nồng độ TBX và độ pH. Nồng độ TBX
tối ưu cho sự hình thành màng cột nano TiO2 là 0,048 M. Ở nồng độ thấp hơn,
chúng tôi thấy, không có sự hình thành cột nano TiO2 trên đế. Khi nồng độ TBX
tăng thì kích thước cột nano TiO2 tăng theo (hình 4).
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a-mẫu TN12
(a)

Tỷ lệ TBX:HCl:H2O là 1:30:30
Thời gian ủ thuỷ nhiệt 20 giờ

b-mẫu TN17
(b)

Tỷ lệ TBX:HCl:H2O là 1,5:30:30
Thời gian ủ thuỷ nhiệt 20 giờ

Hình 4. Ảnh SEM của cột nano TiO2 với nồng độ tiền chất TBX khác nhau.
Nhiệt độ ủ thuỷ nhiệt tốt nhất cho sự hình thành màng cột là 150 oC. Ở nhiệt
độ thấp hơn 120 oC, không thấy có sự hình thành màng cột nano TiO2 trên đế. Ở
nhiệt độ từ 180 oC trở lên không những màng không hình thành mà đế còn bị ăn
mòn.
Lớp đệm TiO2 đóng vai trò quan trọng đến sự hình thành màng cột nano
TiO2 (hình 5).
a-mẫu TN12
(a)

Tỷ lệ TBX:HCl:H2O là 1:30:30
Sử dụng đế ITO có lớp đệm TiO2,
Thời gian thuỷ nhiệt 20 giờ.
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b-mẫu TN18
(b)

Tỷ lệ TBX:HCl:H2O là 1,5:30:30
Sử dụng đế thuỷ tinh không có lớp
đệm TiO2
Thời gian thuỷ nhiệt 20 giờ.

Hình 5. Ảnh SEM của màng cột nano TiO2 đối với trường hợp có (a ) và không có
(b) lớp đệm TiO2 ban đầu.
Kích thước cột nano TiO2 phụ thuộc rất lớn vào thời gian ủ thuỷ nhiệt, như
trên hình 6.
a-Mẫu TN10
(a)

Tỷ lệ TBX:HCl:H2O là 1,5:30:30
Thời gian ủ thuỷ nhiệt 4 giờ.

b-Mẫu TN12
(b)

Tỷ lệ TBX:HCl:H2O là 1:30:30
Thời gian ủ thuỷ nhiệt 20 giờ.

Hình 6. Ảnh SEM của màng cột TiO2 được chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt
với thời gian ủ thuỷ nhiệt khác nhau
2.2. Giản đồ XRD
Màng cột nano TiO2 có cấu trúc đơn pha rutile, độ kết tinh cao (hình 7)
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Hình 7. Giản đồ XRD của màng cột nano TiO2, mẫu TN10.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Nội dung nghiên cứu của luận văn có giá trị ứng dụng cao, đó là: chế tạo
điện cực cho pin mặt trời DSSC. Pin DSSC là giải pháp sản xuất năng lượng với chi
phí rẻ hơn so với pin Si truyền thống và được thế giới quan tâm.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Cần nghiên cứu khả năng hoạt động của màng cột nano TiO2 trong pin DSSC
ở các điều kiện thực tế.
So sánh hiệu năng của pin DSSC sử dụng màng cột nano TiO2 với hình thái
cột khác nhau, lớp đệm TiO2 khác nhau.
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